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Ενημερωτικό σημείωμα για τη ρύθμιση ουειλών στη ΔΕΥΑ Δήμοσ Δελυών  

επαγγελματιών εστίασης και τοσρισμού της ΔΕ Δελυών   

Σε ζςνέσεια ηηρ απιθ. 13/110/28-4-2021 απόθαζηρ (ΑΓΑ: 63ΘΤ46ΜΩΟΑ-ΛΓΒ) ηος Γιοικηηικού 

Σςμβοςλίος ηηρ ΓΔΥΑ Γήμος Γελθών, για ηη πύθμιζη ηων ληξιππόθεζμων οθειλών επαγγελμαηιών 

καηαναλωηών ζηην εζηίαζη και ηον ηοςπιζμό, ζαρ ενημεπώνοςμε όηι οι ζςγκεκπιμένοι επαγγελμαηίερ 

έσοςν δικαίωμα να ςπασθούν ζηη πύθμιζη, έωρ και με 100 δόζειρ ανάλογα με ηο ποζό οθειλήρ ηοςρ. 

Πιο ζςγκεκπιμένα, αναλύονηαρ ηο ιζσύον καθεζηώρ αποπληπωμήρ και λόγω ηων ιδιαίηεπων ζςνθηκών 

πος έσει διαμοπθώζει η πανδημία ζηον κλάδο ηων επαγγελμαηιών εζηίαζηρ και ηοςπιζμού, δίνεηαι η 

δςναηόηηηα να πςθμιζηούν οι οθειλέρ ηων ζςγκεκπιμένων κλάδων έωρ και ζε 100 δόζειρ, για εκείνερ 

πος έσοςν βεβαιωθεί από 15 Φεβποςαπίος 2020 ή/και θα βεβαιωθούν έωρ 31 Μαΐος 2021, ζύμθωνα με 

ηιρ εξήρ καηηγοπίερ κλιμάκωζηρ ηων διακανονιζμών: 

• Από 51 € ωρ 200 € έωρ ηέζζεπειρ ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ 

• Από 201 € ωρ 500 € έωρ δέκα ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ 

• Από 501 € ωρ 1.500 € έωρ ηπιάνηα ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ 

• Από 1.501 € ωρ 4.000 € έωρ ογδόνηα ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ 

• Από 4.001 € και άνω εκαηό ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ   

Το ποζό πάνω από ηο οποίο θα γίνονηαι οι διακανονιζμοί ζηην ζςγκεκπιμένη πεπίπηωζη θα είναι 50 €. 

Οι δόζειρ ζε αςηή ηην πεπίπηωζη θα είναι μηνιαίερ και ιζόποζερ πλην ηηρ ηελεςηαίαρ πος μποπεί να 

είναι μικπόηεπη ηων ςπολοίπων. Κάθε δόζη πλην ηηρ ηελεςηαίαρ δεν μποπεί να είναι μικπόηεπη ηων 50 

εςπώ. Σε πεπίπηωζη πος ο οθειλέηηρ πποβεί ζε εθάπαξ εξόθληζη ηηρ οθειλήρ ηος παπέσεηαι 

ςποσπεωηικά απαλλαγή καηά 100% από ηιρ πποβλεπόμενερ πποζαςξήζειρ εκππόθεζμηρ καηαβολήρ με 

ηην πποϋπόθεζη όηι για ηην ςπαγωγή ζηη πύθμιζη ςποβάλλεηαι αίηηζη ηος οθειλέηη ζηην ΓΔΥΑ, ηο 

απγόηεπο ωρ και ηιρ 30-6-2021. 

Οι ςθιζηάμενοι ζήμεπα οθειλέηερ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ καηηγοπίαρ (επαγγελμαηίερ καηαναλωηέρ ζηην 

εζηίαζη και ηον ηοςπιζμό – ξενοδόσοι) έσοςν ηην δςναηόηηηα ωρ και ηιρ 31-06-2021 να 

επαναϋποβάλλοςν αιηήμαηα πύθμιζηρ για να ςπασθούν ζηιρ βεληιωηικέρ διαδικαζίερ πος πποβλέπονηαι 

από ηοςρ νέοςρ διακανονιζμούρ, για ηο ανεξόθληηο ςπόλοιπο ηοςρ.  

Ωρ εκ ηούηος και με βάζη ηην απιθ. 13/109/28-4-2021 απόθαζη (ΑΓΑ: ΨΦ6Ε46ΜΩΟΑ-412) με ηην 

οποία αποθαζίζηηκε παπάηαζη για ηην εξόθληζη λογαπιαζμών πος αθοπούν ηην ΓΔ Γελθών έωρ και 

ηην Παπαζκεςή 14.05.2021 (σωπίρ πποζαςξήζειρ), ενημεπώνοςμε ηοςρ επαγγελμαηίερ εζηίαζηρ και 

ηοςπιζμού ηηρ ζςγκεκπιμένηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ να πποζέλθοςν ζηην ςπηπεζία μαρ από τη Δευτέρα 

17.05.2021 ώζηε να ςποβάλλοςν αίηημα πύθμιζηρ ηων οθειλών ηοςρ.   

Το Τμήμα Καηαναλωηών ηηρ Δπισείπηζηρ παπαμένει ζηη διάθεζή ζαρ ζηα ηηλέθωνα 2265079197, 

2265079198, πποκειμένος να ζαρ παπέσει οποιεζδήποηε ππόζθεηερ πληποθοπίερ επί ηηρ διαδικαζίαρ. 

 

 

Ο Ππόεδπορ ΓΣ ηηρ ΓΔΥΑ Γ. Γελθών 

Σωηήπιορ Ι. Σωηηπόποςλορ 
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